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الزمن 2 :ساعات

شعبة االحصاء
أجب عن االسئمة التالية:

السؤال االول:

 .1ماذا يقصد بالمصطمحات التالية داخل برنامج :SPSS

 ،SPSSالتكويد، Scale ,Nominal ،String ,Variable Label ، Weight Cases ،

Split ، Transpose؟

االجابة:
المصطمح
SPSS

المعنى
مجموعة من البرامج المعدة من قبل المستخدم إلدخال وتعديل وعرض وتحميل البيانات
االحصائية و هذا اإلختصار يعنيStatistical Package for Social Science

التكويد
Weight
Cases
Variable
Label

يقصد به إعطاء عدداً ليمثل أحد قيم المتغيرات الوصفية.

اداة من خاللها يمكننا تعريف التوزيع التكراري لممتغير المستمر المتقطع او تعريف اوزان

نسبية مختمفة لقيم المتغير الكمي.
هي اداة موجودة في شاشة تعريف المتغيرات  Edit Variableويمكننا من خاللها وضع
وصف كامل لالسم المتغير مع امكانية وضع مسافات بين الكممات وايضا بصرف النظر

عن طريقة الكتابة.
String
Nominal

هو اختيار نوع المتغيرات االسمية اي التى يتم وضعها في شكل نص.
هي اداة موجودة في شاشة تعريف المتغيرات ويتم إختيارها في حالة البيانات االسمية التى
ال يجوز اجراء العمميات الحسابية عميها او الترتيب.

Scale

هي اداة موجودة في شاشة تعريف المتغيرات ويتم إختيارها في حالة البيانات الكمية.

Transpose

هي اداة موجودة في قائمة  dataداخل البرنامج تتيح عممية تحويل المتغيرات الي حاالت

Split

هي اداة موجودة في قائمة  dataداخل البرنامج تتيح عممية فصل الممف الي جزئين عمي

والعكس.

حسب نوع المتغيرات المراد فصمها

 .2اذكر شروط كتابة إسم المتغير داخل البرنامج؟
توجد عدة شروط يجب أن تأخذ في االعتبار عن تحديد أسم المتغير هي:


يجبب أن ال يزيبد عبن  64حرفباً ) (for version 15 or 12أو ثمانيبة حبروف أو أرقبام
لنسخ السابقة.



أن يبدأ االسم بحرف (ليس رقماً) وال يكون به فراغات .



ال يسمح باستخدام الحروف التالية كجزء من اسم المتغير (  / ! / .؟ .) * / ، /



البد أن يكون االسم وحيد في نفس الممف بمعني أن كل متغير يأخبذ اسبم ال يأخبذت متغيب اًر
أخر.



ال يمكن استخدام الكممبات اتتيبة كاسبم لممتغيبر – With – Ge – Not – And – Gt
 Ne – Eq – To – Le -Or - It by – allألن هبذت الكممبات لهبا اسبتخدامات معينبة
داخل الحزمة . SPSS



يمكن كتابة االسم بالمغة اإلنجميزية سواء بحروف كبيرة أو صغيرة

 .3اذكر أهم القوائم في برنامج  SPSSمع شرح بإختصار أهم ما تحتويه كل قائمة؟

 .1قائمة ممف  :Fileوتحتوى عمى عدت عمميات منها انشاء ممف وفتح وحفظ ممف وطبع ممف
وقراءة ممف من حزمة اخرى.

 .2قائمةةة التحريةةر :Editوبهببا مجموعببة اوامببر تسببمح لمباحببث بإلغبباء عمميببة وتعببديل ونسببخ ونقببل
وحذف البيانات من الممف النشط او البحث عن الحاالت.

 .3قائمةةة عةةر
النشط.

 :Viewتسببمح بعببرض قبوائم البرنببامج وواخفاءهببا وعببرض معمومببات عببن الممببف

 .4قائمة البيانات  :Dataتسمح بتعريف المتغيرات وتعديل اسمائها وايضا اعادة ترتيبب البيانبات
والمتغي برات فضببال عمببي دمببج الممفببات وفصببل الممببف النشببط وتعريببف جببدول التوزيببع التك ب ارراي
لمبيانات المتقطع والمستمرة فضال عمي اختيار العينات العشوائية بطرق مختمفة.

 .5قائمةةةةة التحةةةةوي ت  :Transformتس بباعد عم ببي اجب براء العممي ببات الحس ببابية المختمف ببة والت ببى
تتضمن استخدام الدوال الرياضية واالحصائية واعادة التكويد وترتيب البيانات.

 .6قائمة التحميل  :Analysisوهي القائمة المسئولة عن تنفيذ العمميات االحصائية.

 .7قائمةةة الرسةةومات  :Graph Menuوهببي القائمببة التببى تسببمح بإنشبباء الرسببومات البيانيببة
المتعددة.

السؤال الثاني:
اذا كانت لديك البيانات المبينة في الجدول التالي:
االسم

محمود

عمى

منى

مها

أحمد

محمد

النوع

ذكر
19

ذكر
18

انثى
19

أنثى
22

ذكر
17

ذكر
22

منخفض

عالى

منخفض

متوسط

متوسط

منخفض

العمر
المستوى اإلقتصادي
المطموب:

 .1اذكر كيف يمكن تعرف متغيرات الجدول داخل البرنامج.

 .2اذكر كيف يمكن إختيار عينة عشوائية من البيانات بحيث يكون فيها العمر أقل من أو يساوي
 18عام.

 .3إذا أردن ببا إنش بباء تمخ ببيص متغي ببر العم ببر بإس ببتخدام الوس ببط الحس ببابي كي ببف يمك ببن إنش بباء ه ببذا
التمخيص مع الرسم لشكل البيانات بعد تمخيصها.

االجابة:

 .1اذكر كيف يمكن تعرف متغيرات الجدول داخل البرنامج.

اوالً متغيببر االسببم يعببرف فببي خانببة اسببم المتغيببر  nameوفببي خانببة نببوع المتغيببر  :Typeيختببار
.string

ثانياً :متغير النوع يعبرف فبي خانبة اسبم المتغيبر  Genderوفبي خانبة نبوع المتغيبر numerical
وفي خانة  valueنضع صفر لالنثى ونضع  1لمذكر او العكس كما اننا نختار  Nominalمبن

خانة .measure

ثالثاً :متغير العمر  :ageيعرف في خانة اسم المتغير  ageوفي خانبة نبوع المتغيبر numerical

كما اننا نختار  scaleمن خانة .measure

رابعاً :متغير المستوى االقتصادي :يعرف فبي خانبة اسبم المتغيبر  Economicوفبي خانبة label
نكتب  Economic Levelوفبي خانبة نبوع المتغيبر  numericalكمبا اننبا نختبار  ordinalمبن

خانة .measure
 .2اذكر كيف يمكن إختيار عينة عشوائية من البيانات بحيث يكون فيها العمر أقل من أو يساوي
 18عام.

لتنفيذ تمك العممية نحتاج الى الخطوات التالية:
 .1من قائمة  dataنقوم بإختصار  selectكما يمي:

 .2ثم نقوم بإختيار ما يمي:

ثم

ثم تظهر النتائج كما يمي

 .3إذا أردن ببا إنش بباء تمخ ببيص متغي ببر العم ببر بإس ببتخدام الوس ببط الحس ببابي كي ببف يمك ببن إنش بباء ه ببذا
التمخيص مع الرسم لشكل البيانات بعد تمخيصها.

فإننا من شاشة البيانات نختار تمخيص البيانبات  aggregateثبم بعبدها نقبوم بضبغط عمبي متغيبر

العم ببر كمتغي ببر مب برات تمخيص ببه ث ببم  functionالختي ببار ن ببوع التخم ببيص ثب بم نق ببوم بإختي ببار mean
لتتعبيببر عببن الوسببط الحسببابي وبعببدها نقببوم بضببغط عمببي  continuousثببم عمببي  . Okفتظهببر
الشاشة التالية في شاشة البيانبات وهبي تحتبوى عمبي ممخبص العمبر وهبو الوسبط الحسبابي ويحسبب

بمجموع قيم البيانات عمي عددها.

